Povinně zveřejňované informace
podle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název položky

Odkaz na položku

1.

Název

Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení

3.

Organizační struktura

Viz vnitřní předpisy organizace - Organigram

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní údaje

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace
nám. Republiky 290/41
301 00 Plzeň

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní
návštěvu

Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace
nám. Republiky 290/41
301 00 Plzeň

4.3.

Úřední hodiny

duben - září
říjen - březen

4.4.

Telefonní čísla

Turistické informační centrum:
725 825 564
Sekretariát:

4.5.

Adresa internetových stránek

www.vistiplzen.eu

4.6.

Adresa podatelny

Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace
nám. Republiky 290/41
301 00 Plzeň

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města
Plzně č. 562 ze dne 21.11.2013, v souladu s § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

pondělí - neděle
pondělí - neděle

9:00 - 19:00
9:00 - 18:00

+420 378 035 330
+420 725 825 564
+420 378 037 962

Podporované technické nosiče dat:
- CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
- DVD se souborovým systémem UDF
- USB FLASH (formát PC)
Podporované formáty datových zpráv:
- *.PDF – Portable Document Format (Adoba Acrobat)
- *.DOC, *.DOCX – Dokument Microsoft Word

- *.XLS, *.XLSX – Sešit Microsoft Excel
- *.FO, *. ZFO – formuláře software602 Form Filler
Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna
způsobilá tato podání přijmout.
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně
přílohy: 10MB.

4.7.

Elektronická adresa podatelny

sklenarova@plzen.eu

4.8.

Datová schránka

zmtpnyr

5.

Případné platby lze poukázat

25835311/0100 (CZK)
107-9495610257/0100 (EUR)

6.

IČO

00075361

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00075361

8.

Dokumenty

8.1.

Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Mimosoudní řešení sporů
Ceníky služeb

8.2.

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2022 a výhledy

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti, stížnosti, podněty a jiná podání je potřeba
adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1.). Za písemnou
informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez
nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na
elektronickou adresu podatelny (viz bod 4.7.), nebo do datové
schránky organizace (viz bod 4.8.)

10.

Příjem podání a podnětů

Písemné žádosti, stížnosti, podněty a jiná podání je potřeba
adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1.). Ústní žádosti,
stížnosti, podněty a jiná podání lze podat na: Plzeň –
TURISMUS, nám. Republiky 290/41, 301 00 Plzeň v úředních
hodinách (viz bod 4.3.)

11.

Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané
předpisy

Sbírka zákonů – Ministerstvo vnitra ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k organizacím
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

11.2. Vydané právní předpisy

Vydané nejsou

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování
informací

Sazebník úhrad – pro rok 2022 je platný sazebník s datem
účinnosti od 1.11.2018

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí
informací

Rozhodnutí nebylo vydáno

13.

Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenční smlouvy nebyly stanoveny.

13.2. Výhradní licence

Dosud neuzavřena žádná licenční smlouva.

14.

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva podle zákona o
svobodném přístupu k
organizacím

